Meghívó a Háló tudományos előadássorozatára
Tisztelt Érdeklődők!
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület szervezésében
a Társadalmi ökoszisztémák - tudományos ismeretterjesztés közösségi térben c. előadássorozat 8 előadására. Az előadások 2019. február és 2019. április között kerülnek megrendezésre az S4-ben (1052
Semmelweis u. 4.).
Jelenleg hat előadás részleteit tudom Önökkel megosztani. Időrendi sorrendben alább találhatóak a
részletek.

1. A háziorvos a természetes egészségről
Időpont: 2019. február 18. 18 óra
A beszélgetést vezeti dr. Kálmán Eszter, háziorvos
Rendhagyó módon ez az esemény nem előadás lesz, hanem vezetett beszélgetés Kálmán Eszter és a
közönség között. Közösen ismerhetünk meg új gyógymódokat, és új utakat.
A következő témákat fogjuk érinteni:
1. Meghűléses betegségek kezelése természetes módon a háziorvos szemével.
2. Ételed legyen a gyógyszered!
3. Élelmiszer beszerzés környezetbarát módon.
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/1192515290911111/

2. A természet határai - meddig használhatjuk (ki)?
Időpont: 2019. február 20. 18 óra
Előadó: Antal Z. László, az MTA TK Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa.
Az előadásban arról lesz szó, hogy a különböző országok és a különböző társadalmi csoportok milyen
mértékben sértik meg a természet törtvényeit és arról, hogy ma Magyarországon milyen lehetőségeink
vannak a törvénysértés csökkentésére illetve megszüntetésére.
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/274628603465965/

3. Forró pontok a bioetikában
Időpont: 2019. február 27. 17 óra
Előadó: dr. Németh Gábor, Győri Hittudományi Főiskola tanára, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia titkárságának irodavezetője.
Az előadás után lehetőség nyílik kérdéseket feltenni.
Az eseményt a T72 Mozgalom Egészségügyi Munkacsoportjával közösen szervezzük.
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/251706549075771/

4. A mobiltelefontól az okos városokig
Elektromágneses környezetünk és az egészség
Időpont: 2019. március 4. 18 óra
Előadó dr. Thuróczy György Ph.D. (a Nemzeti Népegészségügyi Központ kutatója)
Az elmúlt két évtizedben a mobil hírközlés és a vezeték nélküli kommunikációs eszközök használata
rendkívüli gyorsasággal terjedt el. Tekintettel arra, hogy ezek az eszközök elektromágneses sugárzásokat bocsátanak ki, jogosan merül fel a kérdés az ilyen rendszerek egészségre gyakorolt hatását illetően.

Az előadásban, illetve a beszélgetésben áttekintjük a mobil kommunikáció fejlődését, a lehetséges
egészséggel összefüggő kérdéseket, és betekintünk az "okos" jövőbe is.
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/299140637451231/

5. Sharing Economy: A Fecskepalota közösségi üdülő működése
Időpont: 2019. március 18. 18 óra
Előadó: Orbán Péter, a Fecskepalota alapítója
Ugye létezik örök élet? De mit jelent ez?
Birtokosa vagy a te "örök életednek"? A tulajdonod? Rendelkezel vele..., vagy inkább ajándék, amelyet
elfogadhatsz...?
Mit jelent birtokolni és mit érdemes inkább csak használni, másokkal közösen, aztán továbbadni?
Például a Földünket: felelősséggel, közösen használni és továbbadni az utánunk jövőknek!
A Vértesben 25 éve működő Fecskepalota közösségi üdülő példáján elemezzük a fenti kérdéseket. A
találkozón minden résztvevő összeállíthatja a maga portfólióját: mely javakat célszerű birtokolnia, s
melyeket érdemes inkább másokkal megosztva közösen használnia.
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/810240916018108/

6. Játékfüggőség a virtuális világban – a probléma
Időpont: 2019. március 21. 18 óra
Előadó: Pál Bottyán László, szakpszichológus, BMSZC Petrik Lajos Szakgimnázium
A technológiai fejlődéssel sorra jelennek meg az izgalmas és érdekes online, illetve offline játékok. A
játékok és használóik által létrehozott virtuális világok lehetősége az emberek, és elsősorban a fiatalok
életében jelentős szerepet töltenek be. De vajon jó ez a használókra és a társadalomra nézve? Fejlődnek
fiataljaink általa vagy hátrányba kerülnek a céljaikat és a társadalomba történő beilleszkedésüket illetően. Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ Pál Bottyán László szakpszichológus előadásán a Hálóban.
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/763227157397273/
7. Miért létfontosságú egy talpalatnyi oázis a városokban?
Időpont: 2019. április 1. 18 óra
Az előadó: Tarjányi Nikolett, biológus, környezeti nevelő, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársa, a Kisközösségi Program önkéntese.
"Itt az idő, hogy eldöntsd, a Föld barátja vagy ellensége szeretnél-e lenni? Itt az idő, mert az európai
rovarfauna drasztikusan és folyamatosan szegényedik, ami igen aggasztó, hisz vadon élő növényeink
és a legfontosabb kultúrnövényeink jelentős része rovarbeporzású. Így egy-két évtizeden belül nem
lesz zöldség és gyümölcs az asztalunkon. Itt az idő, mert Európa és hazánk édesvízkészletének több,
mint fele erősen szennyezett, így a század végére nem folyik majd tiszta víz a csapunkból. Itt az idő,
hisz azon túl, hogy a természet - és ez akár egy városi zöld oázis is lehet - nélkülözhetetlen az élelmiszereink, tiszta vizünk vagy akár az egészséges városi klíma miatt, elengedhetetlen testi és lelki egészségünk megőrzése érdekében is. Előadásomban arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy mit tehetnek
a helyi (kis)közösségek a települések zöldterületeinek és az itteni biológiai sokféleség védelmének
érdekében."
Tarjányi Nikolett
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/252902658925001/

8. „A technika mellett őrszemet áll az etika. Még ma is?”
Időpont: 2019. április 8. 18 óra
Előadó: dr. Jávor András, a Magyar Bioetikai Társaság elnökségi tagja,
a T72 Mozgalom Egészségügyi Munkacsoport vezetője.
Tudósok sora állítja, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése és rendszerbeállítása már a XXI.
század közepén elvezet a technológiai szingularitás korába. Öntanuló gépek átveszik az emberiség, így
az egyes ember felett is az uralmat, akinek sorsáról, életkilátásairól, egészségéről automatikus, szinte
ember által befolyásolhatatlan döntések fognak születni. Az etika, amely eddig fékezte „a mindent
szabad, ami lehetséges” gyakorlatot, egyre inkább kiszorul, mint szempont, a döntéshozatalból. Az
előadás arra keresi a választ, hogy miért jutottunk ide és mit kell tennünk, hogy elkerüljük ezt a kiszolgáltatottságot, különösen az életvédelem és a gyógyító ellátás területén. Egyre inkább be kell látnunk,
hogy az embernek felül kell emelkednie önmagán, az Ént kell magában úgy felszabadítania, hogy lelkét Teremtőjével egyesítve annak szolgálatába álljon, akit nem ő alkotott és nem ő gondolt el – hisz az
Egész szolgálatát vállalva válhat csak szabaddá. Úgy tűnik, az utolsó órában vagyunk.
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/612927365827849/
9. Minden egybetartozik - néhány gondolat a teremtésvédelem spiritualitásáról
Időpont: 2019. április 24. 18 óra
Az előadó: Laczkó Zsuzsanna SJC (Jézus Szíve Társaságának tagja)
"Virágzó gyümölcsfákra hulló hó; aszály, majd mindent elsodró, özönvízszerű eső; rekord erejű széllökések; rendkívül alacsony dunai vízállás; ijesztő előrejelzések a jövőre vonatkozóan... Eközben Ferenc pápa arról beszél, hogy a Föld a szegények szegényeinek legszegényebbike, és ökológiai megtérésre, a jövő generáció iránti felelősséggel élt életre hív meg, sőt szólít fel.
Nem vagyok sem természettudós, sem teológus. Szent Ignác lelkiségét követő szerzetesként - némi
természettudományos és teológiai érdeklődéssel megáldva - próbálom megtalálni Istent mindenben, az
egész teremtett világban, és keresem, hogy mire hív minket. Erről szeretnék megosztani néhány gondolatot." Laczkó Zsuzsanna tollából.
Az esemény részletei itt találhatóak.
https://www.facebook.com/events/146831522909995/

Az előadássorozatot az NKA támogatja.
Várjuk Önöket szeretettel!
A Háló munkatársai

